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Biblioteca FCT-Nova - Campus de
Caparica acolhe Abril Utopias em Almada,
abrindo espaços e tempos de diálogo
para aprender, ver, pensar, sentir, fazer,
crescer, amar, em comunidades de
a p r e n d i z a g e m i n t e r d i s c i p l i n a r,
intergeracional e intercultural.

Abril Utopias em Almada integra a exposição matriz
‘Utopias em Cartão - Uma Cidade Futuro’,
concebida no âmbito do projeto educativo do
Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina. A
Escola reinventa e expande as suas fronteiras,
reconhece e valoriza a diversidade dos seus
contextos sociais e culturais, desafia a cidade, as
escolas, a comunidade educativa, alunos,
professores, educadores, pais, encarregados de
educação e outros agentes educativos para a
construção de um saber global em cidadania.
Abril Utopias em Almada é questionamento,
partilha, conhecimento, ideias, colaboração,
desenvolvimento, respeito, expressão, criatividade,
liberdade, sonho, utopias.
Abril Utopias em Almada congrega ambientes
criativos e plurais, mobiliza educadores, professores
e famílias, alunos do pré-escolar ao secundário, com
intenção de fomentar o pensamento crítico, a
reflexividade, a autonomia, a participação para uma
ação transformadora e emancipatória.
Abril Utopias em Almada, tempo de educação e de
formação para a construção de uma escola inclusiva,
numa sociedade que aprende a fazer futuro.
Abril Utopias em Almada celebra Romeu Correia Escritor, Dramaturgo e Humanista de excelência filho de Almada, símbolo dos valores fundamentais
da Humanidade.

Este evento realiza-se com o apoio e a parceria das
seguintes entidades:
Câmara Municipal de Almada, Faculdade de Ciência e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa - Biblioteca
FCT-Nova, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens
de Almada, Escola Profissional de Almada, Centro de
Formação de Escolas do Concelho de Almada AlmadaForma - Agrupamentos/Escolas associadas e
Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina.
Agradecemos aos parceiros e à comunidade educativa
de Almada a estimada participação, fundamental para
redesenhar caminhos com futuro.
Abril Utopias em Almada - Imaginação e esperança.
Convidamos a fazer (p)Arte na construção da cidade
futuro, projeto humanista de transformação social.

Desafios à Comunidade
✴

ESCOLA UTOPIA +

✴

BOLO UTÓPICO “Alimentar o Futuro”
Temos prémios Utópicos!

Regulamento e mais info: almadaforma@aecaparica.pt
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“…
Foi então que Abril abriu
as portas da claridade

PROMOTOR

a sua própria cidade.”

AlmadaForma

e a nossa gente invadiu
— José Carlos Ary dos Santos

Centro

de

Formação

OBJETIVOS

PROGRAMA ABRIL UTOPIAS EM ALMADA

• Promover uma perspetiva transversal, integrada e

DIA 1 SÁBADO

holística nas várias dimensões do saber;
• Construir abordagens interdisciplinares,
inovadoras e inclusivas;
• Mobilizar a comunidade educativa para
aprendizagens dialogantes, de colaboração e
troca de ideias e práticas significativas;
• Promover interação e diálogo com crianças,
jovens e adultos - da educação pré-escolar, ao
ensino básico, secundário e universitário;
• Partilhar momentos de questionamento, debate,
e experiência, procurando respostas para
problemas emergentes;
• Envolver diferentes parceiros no desenvolvimento
da formação contínua de docentes e discentes;
• Contribuir para a valorização da comunidade
educativa de Almada;
• Promover o desenvolvimento local em articulação
estratégica com a universidade, a escola e a
comunidade no território educativo de Almada;
• Proporcionar ações de curta duração de 3 a 6
horas;
- Público alvo: educadores de infância e professores do
ensino básico e secundário.

• Proporcionar cursos breves de 6 horas.

Vídeo, fotografia, tecnologias, fablab, expressão
criativa, diários gráficos, leitura, artesanias, poder
da imagem no autoconhecimento;
- Público alvo: Alunos desde os 10 anos, famílias e
comunidade educativa.

• Dinamizar Seminários e Encontros.
- Público alvo: Famílias e comunidade educativa.

Auditório da Biblioteca FCT-Nova - 10 horas

Sessão de abertura e boas-vindas com Entidades parceiras
Apresentação dos desafios Abril Utopias Almada
Conferência de Abertura
Sala Ágora - 12 horas

Inauguração da Exposição “Utopias em Cartão - Uma Cidade
Futuro”
Arte Postal
Almoço-convívio 13 horas
DIA 3 - A Brincar e a Aprender na FCT
Sala Ágora - manhã das 10 às 12 horas; tarde das 14 às 16 horas

Atividades pedagógicas para crianças do pré-escolar

AÇÕES DE FORMAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO
Sala Multiusos/Sala Ágora das 17 às 20 horas
DIA 18

Comunicação para a paz
- Libânia Nazareth

DIA 19

A promoção e proteção das crianças e dos jovens em perigo.
Como intervir?
- Madalena Mendes e Helena Leitão

DIA 20

A Medicina da Antiguidade à Atualidade
- Filomena Barata

DIA 21

Língua, Cultura e Acolhimento
- Tiago Machete

DIA 4 - A Brincar e a Aprender na FCT

DIA 27

Sala Ágora - manhã das 10 às 12 horas; tarde das 14 às 16 horas

Aprender a envolver a família na escola

Atividades pedagógicas interdisciplinares para crianças do 1º ciclo

- Mariana Cortez

DIAS 5 a 13 - Cursos breves para crianças, jovens e famílias [ 6 horas ]
Sala Ágora - manhã das 10 às 12 horas; tarde das 14 às 16 horas

Vídeo, fotografia, tecnologias, fablab, expressão criativa, diários gráficos,
leitura, artesanias, poder da imagem no autoconhecimento
DIAS 18 a 21 - A Experimentar e a Aprender na FCT
Sala Ágora - manhã das 10 às 12 horas; tarde das 14 às 16 horas

PROGRAMA ATIVIDADES COMUNIDADE EDUCATIVA
DURANTE ABRIL

Ambientes criativos, experimentais e afetivos
- Isabel Bragança, Ivone Teixeira, João Silva, José Pinheiro, Mauro
Gentile

Atividades pedagógicas interdisciplinares para crianças do 2.º e 3.º ciclo

Desafio Criativo – Celebrar Romeu Correia em Abril Sempre

DIAS 26 a 28 de abril - A Colaborar e a Aprender na FCT

Apresentação e atividades “As aventuras da Princesa Alva”

Sala Ágora - manhã das 10 às 12 horas; tarde das 14 às 16 horas

- Paula Duque

Atividades pedagógicas interdisciplinares para jovens do secundário,
cursos profissionais e EFA

Geografia dos Ritmos

DIA 29 SÁBADO
Sala Ágora 10 horas

- Sílvia Franco Santos

- João Silva - AFID – Ritmo - Fundação AFID Diferença

Sensibilização para as novas tecnologias com software
falante

Revisitar a Exposição

- Filomena Costa APEDV

“Utopias em cartão – Uma Cidade Futuro” & “Arte Postal”

Conversa com as famílias

Auditório da Biblioteca FCT-Nova - 11 horas

- José Miguel Oliveira

Sessão de encerramento com Entidades parceiras

Arte Postal

Apresentação dos Caminhos de Abril Utopias Almada

- João Silva

Celebração dos criativos e criações Utópicas
Conferência de Encerramento

DIA 26 das 18 às 20 Horas

Espetáculo de Música “Vai-de-Caja"

Sessão de sensibilização sobre o sistema de proteção de
crianças e jovens para as famílias

Almoço-convívio 13 horas

- Helena Leitão e Madalena Mendes

